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G E —OG NYORDNINGEN.

"  ....Men  Quisling Og hans menn blev aldri tatt alvorlig. De var i for-
svinnende minoritet - ved siste stortingsvalg sanlot de noe over to
prosent av stennene og noen nevnevordig tilvekst efter "naktoverta-
elsen" har, om man ser •ort fra ungdomsorganisasjonene, ikke forekommet.

'Om partiets nuværendo medlemstall iaktt:as på offisielt NS-hold en liko
fullstendiG som voltalende taushet, mon til og mod partimedlemmer h,.1r
tilstått at man regner.ned å ha omtrent 92 % v det norske folket mot
sig.

Nar Nasjonal Sanling plutselig blev gjort til statsparti med fullmakt
til å Gjennemfore den politiske nyordningen, var:partiet 4 s=en1i6-11-e
Jiod en dverg son har fått  sic  tildelt on ferdigsydd dress, som kanskje
v-r bra på  EL:mKe måter, men som hadde den kardinalfeil at den var berog-
net på en kjempe.' On Quisling_og hans tretten.kOnstituerte statsråder

grepet Saken.an tied en viss snidighet og kenduite, hadde det kan-
skje vært noe lettere for det norske felket å finne sig i ny-ordningen,
nom i stedet  har  de gjennem on rekke psykologiske feilcrep sveiset
sis2mon den opposisjonelle blokken på en-måte somsor helt fantastisk. At
,t parti som helt kontrollorer pEsse og kriRgkaSting og som kan lokke
hy.r eneste noenlunde kvalifisert person  med paSSendo  ansettelser ikke
hor  greid å slå en lukc i notstandernes front, sier tilstrekkelic on
.kvaliteten av den prop,cande son drives. F6r alle.nordnenn som ikko holt
hox mistet sin dømmekraft, nå dat være pussig å hpre det ene og
hirdmote efter det snnst ontriles som begivenheter  av  historisk botyd-
ning, eller å høre en NS-talor som under hanvisRing til Nordlands-
recimentetxot kommer ned trusler  oc  uttalelsor on ,t det lilIe Norge har
-slått EngIand-en  Lane  før- o-g kan Gjøre det en gang til. Og når propa-
gandasjef Lunde i en tale legger ut om det merkelige sannentreff som
gjorde at dot lille Norga kunde foStre en nann som Quisling samtidig
son Tyskland frenbraGto en ledor som Hitler, så må dette for enhver
normalt utrusto tilhører - uansett politisk innstillinc forøvrig stå
som on forulGnpni g av don tyske rikskansler, og slik går det mod deste-
parten av det som er prostert i den rstning av fiondons leir.

.......Derimot horer mange avde bestennolsor som blir vedtatt dV de
tyske sivile administratorer,til det som nordmennene har hatt vanske-
ligst for å forsone sig med. Foriioldene i Tyskl.-nd og Norge er så for-
skjellige at det som kanskje passor i det ene landet, er fullstondig
uhansiktsmossig i det andre, . og nordnennene nener n:sturligvis at do selv

best egnet til 4 domme on hvad som imrsser i Norge.

Det forsok som er gjort på å gjennomfore en nasjonalsosialistisk ny -
ordning i Norge, har hittil helt çg holdent mislyktos, mon kommor don

enige og sannensveisedo oppOsisjonsfronton ocså til å holde stand
longden? Det sier sig svlv at Norins skjebne til sist avhengor av

hvem som vinnor krigon, og å spekulere over utsiktene efter den konn-
oRdo fred tjener ikke til noc, mon så longe krigen varor og så longo

sR  nuværende ordningen i Norge oprettholdes, er utsiktane til å
litte den norske opposisjon mininale." Man behøvor bare å tenke på de

olostondighoter son denne opposisjon har voksot"fren undor for å få ut
r;-!p on dens kvalitet. Aviser op: kringkasting or helt og holdent

k,=ollert av motstanderne; for embedsmenn og oksperter som vil
8iu_tte sig til Ns,sjonal Saoling, byr det sig de nost strålende nulig-
hter, mons don som star i opposisjon stadig risikerer å bli avskodicet
ellor arrostert. Brev åpnes, telefoner avlyttes, og hver organisasjon
av opposisjonen må arbeid2 i hemmelighst,  oc  stalig risikere den streng-
oste straff. Tross dotte ILar det lykkes den norske opposisjon å sanle
neston like loange prosoRt s],v folket som statspartiene diktaAuf~dne



å få vad  "v,d1g", son  blev innled(Jt mod fantastiske  prop2tganda-
k.npanjor. Opposisjonens virksonhct h.:tr iblandt kanskje gitt sig
uttrykk son kan synos b=slige og verdiløse, mon dot or ikke nodvondig

forklare nærmere at det ikke er de=nstrasjonene nod binders og
ca h-r gjort notstanden not Quisling til hvad den er. Til de faktorer

sd;-1 forst og fronst bidrar til å holde stenningen oppo blandt opposi-
jensfolkot hørdr dc.illegale aviscno og i det hole tatt don under-

jd-disko nyhtstjenasten, og dessuten har i spørsmålet om do utenlnd-
sk nyhetena de utenlandske radiestd.sjonone - ferst og fronst London -
spilt en m-eget betydningfull rolle, for nordmennene. Sanholdet har
ogsa gitt sig uttrykk i poneinnsanlinger og økonomisk hjelp av ene-
staondo onfatning. En stor del don norke Jmbedsmånnstanden utsottor
sig st-dig for dan risiko i beste f-,t11 - å bli avskedigot, ired ganske
enkcit å sabotero påbudene fra NS, og de kan gjøre dot, for de vot at
vonnsr 50171 ofte optror fullstondig anonynt, scrgor for at ingcn blir
stilt på bar b-tkke on han skulde misto sin stilling. *

En annen onstendighat som gjor at don norsko opposisjonon ikke kan av-
foios som noe tilfe1dighetsfonomon, er den alvorlige og forbeholdslosc
kritikk son forholdono før 9..april 1940 nu underkastes av representant-
or for alle politiske noningsratningor. At Kong Håkon skal konme til-
bake, dot or snart hvor mesto opposisjonoll nordmanns onske, non 011-
ors or mon ovorbevist on at naot nå ondres for at  dot  norske deno-

krati skal vise sig livsdyktig og i st:.tnd til å ncte  dn  vanskeligsto
situasjoner. Hvt:td fo=dringan skal gå ut på, det 11.,t.tr nan i almindo-
lighet ikke bogynt å gjøre kl-trt-f= sig, men i hvilken ånd denne indre
onprovning komner til å forotas om Norge får sin frihet tilbake, det
kan kstnskje følgonde ytring, som jeg horte av utalIigo nordmonn i disso
dkoke, gi noon beskjed -c)m:

"Ingen pris or for hoi og int.t offer for tungt for i fromtiden å

undgå an olik skjebno som den son ra=t Norge 9. april 1940."

K.A. TUNBERGER.

av "NORGES BUDSIIKKE" mainumneret.d.

Det or ikke bare vårt hjerte
Dot  er ikko bare det.
Vi horer :t-b dere går -,1tr
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• .Ide na vi vonte noddlUkket  munn
..o,,,,•hendeneMaktesløt knyttbi

Modibrodre: Det konner,-det on stund
a•skTtl deresc d(?t, ny-Het.
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skulde ha Sact dere  noe sa
tårer og blod c)f; tross
brennende ensker, men lås og

slåstenger dere fr oss.
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ned våre±-kne hender
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